
شلیک ناوشکن آمریکا به شناورهای ایران
 یک ناوش��کن آمریکا روز یکش��نبه سه بار به سمت ش��ناورهای ایران در 
تنگه هرمز تیر اخطار ش��لیک کرد. دو مق��ام وزارت دفاع آمریکا گفته اند که 
این چهار ش��ناور که متعلق به س��پاه بوده اند با س��رعتی باال به سمت ناوشکن 

آمریکایی حرکت کرده و به آن نزدیک شده اند. 
طبق گفته های این مقام های آمریکایی که نامش��ان فاش نش��ده، ناوش��کن 
 یو اس اس ماهان  تالش کرده تا با ش��ناورهای ایران��ی ارتباط رادیویی برقرار 
کند اما این ش��ناورها درخواست ناوش��کن آمریکایی برای کاهش سرعت را 
بی پاس��خ گذاش��ته اند و در عوض شروع به سئوال پرسیدن از یواس اس ماهان 
کرده اند. در پی ایجاد این وضعیت ناوش��کن آمریکایی ش��روع به شلیک تیر 
اخطار کرد. یک هلیکوپتر نیروی دریایی آمریکا پیش از شلیک اخطار، یک 
ش��ناور دودزا در مح��ل پرتاب کرده اس��ت. مقام ه��ای آمریکایی گفته اند که 
ش��ناورهای س��پاه تا ۸۰۰ متری ناوش��کن آمریکایی نزدیک ش��ده اند. این 
ناوش��کن در حال اس��کورت دو کشتی نظامی آمریکایی بوده است. همچنین، 
سخنگوی کاخ سفید آمریکا، در پی شلیک اخطار یک ناوشکن آمریکایی به 
شناورهای ایرانی در تنگه هرمز، گفته نیت شناورها هنوز مشخص نیست، اما 
اقدام ایران غیر قابل قبول اس��ت . جاش ارنس��ت گفت: رفتار ایران در آب های 

خلیج فارس قابل قبول نیست و خطر افزایش تنش ها را در پی دارد. 
 ارنست می گوید در این لحظه، هنوز مشخص نیست نیت شناورهای ایرانی 
چ��ه ب��وده، ولی این رفت��ار پذیرفتنی نیس��ت، به اضافه این که این ناوش��کن 

آمریکایی در آب های آزاد در حال حرکت بوده است . 
برگزاری ششمین نشست کمیسیون مشترک برجام

ششمین نشست کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ به سرپرستی معاونان وزیر 
خارجه ایران و معاون رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منظور بررسی 
مس��ائل مطرح ش��ده در نامه مورخ ۲٦ آذر )۱٦ دسامبر( محمدجواد ظریف به 
فدریکا موگرینی در پی تمدید قانون تحریم های ایران )آیس��ا( توس��ط کنگره 

آمریکا در هتل کوبورگ وین تشکیل شد. 
 نشس��ت کمیسیون مش��ترک برجام در سطح کارشناس��ی میان هیات های 
مذاکره کنن��ده ای��ران و ۱+۵، جلس��ه گ��روه کاری تحریم ها و نشس��ت های 
جداگانه ای میان هیات  ایران با هیات های مذاکره کننده آمریکا، روسیه و چین 
روز دوش��نبه برگزار می شود. نشست کارگروه اجرایی کردن لغو تحریم ها با 
حضور هیات های کارشناسی ایران و آمریکا نیز روز دوشنبه در وین برگزار 
ش��د. در گفت وگوه��ای کارشناس��ی در قالب کارگ��روه اجرای��ی کردن لغو 
تحریم ها ، اس��ماعیل بقایی دبیر س��تاد پیگیری اجرای برجام در وزارت امور 
خارجه ریاس��ت هیات کارشناس��ان کش��ورمان را به عهده داشت. عالوه بر 
موضوع��ات مربوط به نق��ض برجام در بخش تحریم ها علی��ه ایران و موانع 
موج��ود بر س��ر راه تعامالت بانکی و مالی، موض��وع قرارداد ایران و چین در 
چارچ��وب بازطراح��ی اراک ک��ه مذاک��رات در بخش های��ی از آن به خاطر 
اختالف��ات بر س��ر قیمت اقدام��ات و خدمات هم چنان ادامه دارد بخش��ی از 

مسایلی است که در این نشست مورد بحث قرار می گیرد. 
 آمریکا چندی پیش قانون تحریم های ایران )آیسا( را برای سومین دهه تمدید 
کرد اما مدتی بعد با دس��تور رییس جمهوری این کشور و وزارت امور خارجه 
اجرای این قانون در بخش هایی که برجام مشخص شده است متوقف شد. با این 

حال ایران نفس تمدید این قانون را از موارد نقض حقوقی برجام دانست .
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دیپلماسی

گروه سیاس�ی: مراسم تشییع پیکر آيت اله 
هاشمی به بزرگ ترين تشییع رسمی يک مقام 
حکومتی پس از رحلت امام خمینی تبديل شد. 
صبح دیروز مراسم تشییع پیکر آیت اله هاشمی 
رفس��نجانی رئیس جمه��ور اس��بق و رئیس فقید 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام با حضور بسیار 
گسترده اقشار مختلف مردم در دانشگاه تهران و 
خیابان ه��ای اطراف برگزار ش��د. این حضور را 
می توان پس از مراس��م تشییع پیکر امام خمینی 
بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی ایران در خرداد 
م��اه ۱3٦۸، بزرگ تری��ن اجتم��اع مردمی برای 
تش��ییع پیکر یکی از مقامات ارشد نظام به شمار 
آورد. مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت اله 
اکبر هاش��می رفس��نجانی که با حضور میلیونی 
مردم از س��اعت ۸ و نیم صبح دیروز آغاز ش��ده 
بود، با خاکس��پاری رئیس فقید مجمع تش��خیص 

مصلحت نظام در جوار امام راحل پایان یافت. 
در لحظات اول آغاز این مراسم پیام مقام معظم 
رهبری به مناس��بت درگذش��ت آیت اله هاشمی 

رفسنجانی در دانشگاه تهران قرائت شد. 
مهدی و یاس��ر هاشمی در حاشیه مراسم تشییع 
پیکر آیت اله هاشمی رفسنجانی در میان جمعیت 
حضور یافتند و مردم نیز به ابراز همدردی با آنها 
پرداختند. محمد هاشمی برادر رئیس فقید مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام نیز که از میان جمعیت 
م��ردم خود را به محل برگزاری مراس��م تش��ییع 
آیت اله هاش��می رس��اند، از ابراز ارادت مردم به 
برادر فقیدش و همدری های مردمی تشکر کرد. 

 ع��زا عزاس��ت ام��روز روز عزاس��ت امروز، 
خامنه ای رهبر صاحب عزاس��ت امروز ،   هاشمی 
راه��ت ادام��ه دارد   ،  روحانی، خاتمی، تس��لیت 
تس��لیت ،   ع��زا عزاس��ت امروز روز عزاس��ت 
ام��روز، جمهوری اس��المی صاحب عزاس��ت 
امروز ،  عزا عزاس��ت امروز روز عزاست امروز، 
هاش��می مبارز پیش خداس��ت امروز    هاش��می 
درود رهبر ما بدرقه راه تو ،  عزا عزاست امروز، 
هاش��می عزی��ز ما پیش خداس��ت ام��روز ،  عزا 
عزاس��ت امروز هاش��می مبارز پیش خداس��ت 
ام��روز ،  بهش��تی، مهمان برایت آمده، هاش��می 
خدانگهدار تو   حس��ین حس��ین ش��عار ماس��ت 
هاشمی افتخار ماست ، از جمله شعارهایی بود که 
در این مراس��م دوس��تداران رئی��س فقید مجمع 

تشخیص مصلحت نظام سر دادند. 
تش��ییع کنن��دگان پیک��ر آیت ال��ه هاش��می 
رفس��نجانی هم چنین تصاویری از ایشان در کنار 
رهبری در دست داشتند که از جمله روی یکی از 
آن ها نوشته شده بود؛   ۵9 سال همدلی و هفکری . 
هم چنی��ن پالکاردهای��ی ب��ا مضامی��ن؛  ب��ه خدا 
می س��پارمت ،   هاش��می روحت ش��اد، روحانی 
زنده ب��اد  و... در دس��ت داش��تند. تصاوی��ری از 
آیت اله هاشمی رفسنجانی و حجت االسالم حسن 

روحانی که بر روی آن نوش��ته شده بود،   آیت اله 
هاش��می؛ مظهر استقامت و صبر، مرد فردا  نیز در 

دست تشییع کنندگان دیده می شد. 
رهب��ر معظم انق��الب راس س��اعت۱۰ صبح 
جه��ت اقام��ه نم��از بر پیک��ر آیت اله هاش��می 
رفس��نجانی وارد دانشگاه تهران شدند و نماز را 
ب��ر پیکر رئیس فقید مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام اقامه کردند. مراس��م تش��ییع پیکر مرحوم 
هاش��می رفس��نجانی بعد از اقامه نماز توس��ط 
حضرت آیت اله خامنه ای از دانشگاه تهران آغاز 
و خ��ودروی حام��ل پیک��ر رییس فقی��د مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظ��ام در می��ان س��یل 
دوستدارانش تا میدان راه آهن و سپس حرم امام 
راحل حرکت کرد. مق��ارن ظهر دیروز و اندکی 
بعد از اذان ظهر پیکر آیت اله هاشمی رفسنجانی 
بر روی دس��ت دوستاداران آن فقید انقالبی وارد 
صحن حرم مطهر امام )ره( ش��د و برروی دستان 
خیل دوستدارانش وارد ضریح امام راحل گردید 
و بعد از انجام آداب دینی خاکس��پاری در جوار 

مقتدای خود آرام گرفت. 
آیت اله اکبر هاش��می رفس��نجانی عصر روز 
یکش��نبه هفته ج��اری به علت عارض��ه قلبی و 
نارس��ایی تنفس��ی پس از انتقال به بیمارس��تان 
ش��هدای تجریش در سن ۸۲ سالگی دار فانی را 
وداع گفت. به همین مناسبت مجلس یادبودی از 
س��وی رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المی، روز 
چهارش��نبه ۲۲ دی ۱39۵ از س��اعت 3۰: ۰9 تا 
۱۲ در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار می شود. 

روايتی از آخرين روز کاری هاشمی
مش��اور رئیس فقید مجمع تشحیص مصلحت 

نظام درباره هاشمی رفس��نجانی گفت: ایشان از 
مرگ هراسی نداشت و به فرزندانش هم می گفت 
که آدم نباید از مرگ بترسد. تصور من این است 
که مردم قطعا راه هاش��می را مراقبت و اهداف و 

مسیر ایشان را حفظ خواهند کرد. 

 غالمعل��ی رجایی درب��اره آخرین روز کاری 
هاشمی چنین روایت کرد: من اول به مردم ایران 
تسلیت می گویم چرا که آقای هاشمی پناه مردم 
ب��ود م��ن دیروز مثل هر روز که وارد می ش��دم 
ایش��ان اس��تقبال کردن��د و در رابطه ب��ا آقای 
طبرس��ی و فرزندانشان مطلبی را به ایشان گفتم 
و ایش��ان س��الم رس��اندند و جوی��ای اح��وال 
فرزندانشان ش��دند. چون از ویژگی های ایشان 
ای��ن بود ک��ه از دوس��تان امام و انق��الب تفقد 
می ک��رد و بع��د هم به هم��ان وضعی که هر روز 
ایش��ان از من جدا می ش��د ۱9 پل��ه را در کمال 
شادابی و با لبخند طی کردند و تا ظهر هم جلسه 
کمیسیون نظارت مجمع بود و وزرای بهداشت 
و نیرو را مالقات کرد  و خیلی راحت تا س��اعت 
۵ مجمع بود اما بعد متاس��فانه این اتفاق ناگوار 

افتاد و ایشان به وصال حق رسید. 
 ایش��ان البته وقتی مصیب��ت هایی مثل آیت اله 
موس��وی اردبیلی پیش می آم��د می گفت ما هم 
رفتنی هستیم و آماده بود و این که طی در عرض 
ده دقیق��ه رحل��ت کردند و تم��ام کردند آمادگی 

ایشان را می رساند. 
 حقیقتا آقای هاش��می دلس��وز مردم بود و نظر 
من این اس��ت که لقب امیرکبیر برای ایش��ان کم 
اس��ت. امیرکبیر بیش از سه سال صدر اعظم نبود 
در حالی که آقای هاشمی عمری را مبارزه کرد و 
حداقل ش��ش دهه را در مبارزه علم و تفس��یر و 

سیاس��ت خارجی نقش بنیادین و موثری داشته و 
م��ردم اینه��ا را ق��در می دانن��د. و امی��دوارم به 
خصوص نس��ل جوان هاش��می را بشناسند و راه 

هاشمی را ادامه دهند. 
تصوير هاشمی روی جلد تايم 

تصویر آیت اله هاشمی رفسنجانی دو بار روی 
جلد هفته نامه آمریکایی تایم کار ش��د؛ یک بار 
در س��ال ۱3٦۵ و بار دیگر در سال ۱3۸۴. دهم 
فروردی��ن ۱3٦۵، آمریکایی ه��ا پی��ام دادند که 
چه��ار آمریکایی برای مذاکره به تهران می آیند. 
این افراد همان مک فارلین و همراهانش بودند و 
تالش داش��تند طی دیدار با س��ران قوا، ایران را 
متقاعد کنند ب��ه آمریکا در آزادی گروگان های 
آن��ان در لبنان کمک کند و در عوض، آمریکا با 
فروش تس��لیحات ب��ه ایران، آن را ب��رای ادامه 
جن��گ ب��ا ع��راق ی��اری کن��د. آزادی یکباره 
گروگان ه��ا ب��ه پی��روزی جمهوری خواهان در 
انتخاب��ات کنگره کمک می کرد؛ اما پس از خبر 
هفته نامه الش��راع، به دس��تور امام )ره(، هاشمی 
رفسنجانی در س��خنرانی ۱3 آبان )روز تسخیر 
النه جاسوس��ی( ش��رح ماجرا را پش��ت تریبون 
اع��الم کرد. افش��ای معامله تس��لیحاتی پنهانی 
جمهوری خواه��ان با ایران، ب��ر نتیجه انتخابات 

اثرگذار بود و به نفع دموکرات ها تمام شد. 
هفته نامه تایم پ��س از این اتفاق با جمله رابطه 
و  وی  ایران عک��س  ب��ا  ری��گان  محرمان��ه 
هاشمی رفس��نجانی را روی جل��د خود کار کرد. 
ای��ن رویداد در ایران به ماجرای مک فارلین و در 
آمریکا به رسوایِی ایران گیت مشهور است. مجله 
تای��م در س��ال ۱3۸۴ )نهمی��ن دوره انتخاب��ات 
ریاس��ت جمه��وری( تصویر دیگ��ری از آیت اله 
عنوان بازگش��ت  ب��ا  رفس��نجانی  هاش��می 
رفس��نجانی روی جلد خود منتش��ر ک��رد که به 

کاندیداتوری وی در انتخابات اشاره دارد. 

بدرقه میلیونی رفیق دیرین انقالب و ملت

بزرگ ترین تشییع پس از رحلت امام

حاشیه سازی درباره نماز رهبر انقالب 
خبرگزاري ایرنا نوش��ت: برخی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم 
درخصوص نماز میت توس��ط رهبر معظ��م انقالب بر پیکر آیت اله 
هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام و رهبری گفتند: حضرت آیت اله 

خامنه ای در نماز میت برای یار دیرین خود سنگ تمام گذاشتند.
آیت اله س��ید محمد سجادی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم  با 
اش��اره ب��ه نماز رهب��ر انق��الب اظهار داش��ت: این نم��از یکی از 
پرش��ورترین نمازهایی بود که قرائت ش��د و رهبر انقالب نیز دراین 
نماز برای یاردیرین خود سنگ تمام گذاشتند.وی اضافه کرد: برخی 
اضافات و یا مسائل مستحبی در نماز میت وجود دارد که نیازی به 
قرائت آنها نیست ولی به حق رهبر انقالب در نماز میت حق مطلب 
را ادا کردن��د.وی گف��ت: جمله » ال نعل��م منه اال خیرا« که برخی در 
فضای مجازی به آن پرداختند جزو واجبات نماز نیست و متاسفانه 
ع��ده ای به خاطر بیکاری برای همه چیز حاش��یه درس��ت می کنند، 
مواردی که دراین زمینه در فضای مطرح ش��ده بی ربط اس��ت. آیت 
اهلل محسن غرویان از دیگر اساتید برجسته حوزه علمیه قم نیز  اظهار 
داشت: برخی دعاها جزو واجبات نماز نیست و هرچه در نماز میت 
واجب است رهبر انقالب بر پیکر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی قرائت 
کردند.وی افزود: جمله » ال نعلم منه اال خیرا« از آن مستحبات نماز 
است که برخی آن را قرائت و برخی قرائت نمی کنند. اما آنچه قابل 
توجه می باش��د تعابیر مهم و پرمعنایی اس��ت که رهبر معظم انقالب 

درنماز میت دوست و یار دیرین خود بیان کردند.
سخنان صریح استاد اخالق درباره هاشمی

ی��ک اس��تاد اخالق ب��ا حض��ور در تلویزیون، از آیت اله هاش��می 
رفس��نجانی س��خن گفت و انتقاداتی جدی علیه مخالفان آن مرحوم 
مطرح کرد. حجت االس��الم س��یدمهدی طباطبایی گفت: من آیت اله 
هاشمی را شهید می دانم، شهید حتمًا نباید با شمشیر کشته شود، کسی 
در که در طلب حق باشد، شهید است... ایشان را به اندازه چهار شهید 
می دانم. وی افزود: صداوسیمایی ها گله می کنند چرا بیننده تلویزیون 
کم شده و چرا مردم ماهواره می بینند. من وظیفه دارم بگویم االن اگر 
از هاش��می تجلیل نکنید بیننده تان کم می شود... افراد پخته و فهیم و 
باکمال و دلسوز جامعه توقع دارند صداوسیما در خصوص درگذشت 
آیت اله هاشمی مایه بگذارد.  وقتی نمازجمعه آقای هاشمی را متوقف 
کردند، نمازجمعه تعطیل شد. آقایان چکار می کنند؟ وقتی نشود مردم 
از نمازجمعه بهره بگیرند یعنی نماز جمعه تعطیل است. چرا نماز جمعه 

اینقدر خلوت است؟ این چرا را باید آقایان جواب دهند. 
شعارهایی که دیروز سر داده شد

 س��ایت اصالح طلب انصاف نیوز نوشت: بخش بسیار زیادی از 
جمعیت در مسیر تشییع پیکر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را مردمی 
تش��کیل می دادند که با ش��عارهای تریبون های تعبیه ش��ده در این 

مسیر همراهی نمی کردند.
 ش��عارهای غیررس��می در این مراسم پررنگ بود و به دفعات در 
بخش هایی از مس��یر تشییع ش��نیده می شد، از جمله شعارهایی در 
حمایت از لیدرهای جریان اصالح طلب. ش��عار یاحسین میرحسین 
از جمله ی این شعارها بود. با این حال تعدادی بلندگوی تعبیه شده 

در مسیر سعی می کردند که شعارهای متفرقه داده نشود.
 تصاویری از س��یدمحمد خاتمی در دس��تان بخش��ی از تش��ییع 
کنندگان دیده شده است. شنیده شده که آقای خاتمی از حضور در 

مراسم تشییع منع شده است.
همچنین دو تریبون س��یار در مسیر تشییع پیکر آیت اهلل هاشمی، 
ک��ه تنها ح��دود ۲۰۰ نفر ش��عارهای آنها را همراه��ی می کردند، 
شعارهایی تفرقه افکنانه از جمله »مرگ بر فتنه گر« سر می دادند و 
ب��ا برخی از تش��ییع کنن��دگان درگیری هایی پی��دا کردند. ظاهر و 
ادبی��ات این اف��راد، به مخالفان سرس��خت آقای هاش��می در میان 

تندروهای اصولگرایان شباهت بسیار داشت.

 بزرگ ترین میراث هاشمی رفسنجانی
روزنامه اعتماد نوش��ت: هاش��می در دو دهه پایان زندگی اش به 
خص��وص پس از ح��وادث و رویدادهای ۲۲ خرداد ۸۸ با جریانات 
تندرویی که از ایشان بغض و کینه شدیدی در دل گرفتند روبه رو 
شد آنگونه که حتی می توان گفت که کینه تندروها نسبت به ایشان 
از آق��ای خاتمی هم بیش��تر بود. به هرحال همانطور که ش��اهدش 
بودیم در دو دهه اخیر جریان تندرو از هیچ توهینی، از هیچ بی ادبی 
و از وارد ک��ردن هی��چ افترای��ی ب��ه ایش��ان فروگ��ذاری نکردند. 
بزرگ تری��ن میراث اکبر هاشمی رفس��نجانی این ب��ود که باالخره 
توانس��ت اعتدال و میانه روی را به عنوان یک جریان در کش��ور 
تحقق ببخشد در حالی که خیلی از جریانات، بزرگ ترین افتخارات 
خود را دش��منی با دیگران، صدور انقالب و از این دس��ت مس��ائل 
می دانند. در اینچنین کش��وری اگر یک نفر اعتدال و میانه روی را 

به صورت یک جریان نهادینه کند، دستاورد عظیمی است. 
خیلی ها می گویند اصالحات یتیم شد، اعتدال یتیم شد. اصال این 
اعتقاد را ندارم، بلکه معتقدم که ریش��ه نهال اعتدال و میانه روی و 
اصالحاتی که ایش��ان کاش��ته، گرفته و هیچ گونه نمی شود آن را 
ریشه کن کرد. باز برخالف عده ای که معتقدند سبد رای روحانی 
در انتخاب��ات تکان خواهد خ��ورد و آرای او کاهش خواهد یافت 
هم معتقدم که برعکس، همچون رد صالحیت هاشمی در سال 9۲ 
که جامعه ش��اهد به راه افتادن رای میلیونی برای حس��ن روحانی 
شد، درگذشت هاشمی اتفاقا در کوتاه مدت باعث افزایش آرا در 
س��بد رای روحانی هم خواهد ش��د. ولی مهم تر از انتخابات و آثار 
و تبعات کوتاه مدت رحلت هاش��می، این اس��ت که نهال درخت 

اعتدال و میانه روی بارور خواهد ماند. 
اعتراض مردم شیراز به پارازیت ها

ایس��نا نوش��ت: جمعی از مردم اس��تان فارس روز دوش��نبه در 
اعت��راض ب��ه انتش��ار پارازیت در فضای ش��هر ش��یراز در مقابل 
س��اختمان استانداری فارس تجمع کردند. در این تجمع که نیروی 
انتظام��ی نیز حاضر بود بخش��ی از تجمع کنن��دگان با مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل استانداری فارس که در جمع آنان حاضر 
ش��ده ب��ود، گفت وگ��و و خواس��ته های خ��ود را مط��رح کردن��د. 
تجمع کنندگان در ش��عارهای خود خواستار رسیدگی مسئوالن به 
انتش��ار پارازیت در ش��یراز و ارائه پاس��خ هایی شفاف و صریح در 
این باره شدند. پیش از این سیدمحمدعلی افشانی، استاندار فارس 
نیز در واکنشی به بحث انتشار پارازیت در شهر شیراز، از تشکیل 

کمیته ای برای بررسی علمی و تخصصی موضوع خبر داده بود. 
حذف نام خلیج فارس در امارات 

وزارت آموزش امارات متحده عربی نام خلیج فارس را از کتاب 
درس��ی چه��ارم دبس��تان ای��ن کش��ور ح��ذف ک��رد.  روزنام��ه 
اماراتی الیوم گ��زارش داد ک��ه وزارت آموزش این کش��ور در پی 
ش��کایتی مبنی بر اس��تفاده از نام  خلیج فارس  به جای  خلیج عربی  در 
این کتاب درس��ی، دس��تور به حذف آن داده است. وزارت آموزش 
امارات گفته است، کتاب درسی سال چهارم که یک نقشه به همراه 
ن��ام خلیج فارس را منتش��ر ک��رده، در مرحله آزمایش��ی بوده و در 
نس��خه بع��دی اصالح خواهد ش��د . مس��ئولین امارات��ی از پخش 
برچسب هایی برای پوشاندن نام خلیج فارس در این کتاب ها تا پایان 
س��ال تحصیلی و چاپ مج��دد آن خبر داده اند. کش��ورهای عربی 
خصوصا امیرنش��ین های اطراف ای��ران از نام  خلیج عربی  برای این 
آبراهه اس��تفاده می کنند. ش��هریور ماه امس��ال در پی نمایش یک 
نقش��ه در خطوط شرکت هواپیمایی عمان ایر که از نام خلیج فارس 
اس��تفاده ش��ده بود و انتقادهای مکرر به دنبال داشت، سیستم نقشه 
این پرواز قطع شد. ایران در سال ۱3۸9 اعالم کرد به هواپیماهایی 
که در نقشه های پروازی خود از نام خلیج عربی به جای خلیج فارس 

استفاده کنند دسترسی هوایی داده نخواهد شد. 

مردی با مختصات جامعه سیاسی
روزنامه شرق نوشت: آیت اله هاشمی رفسنجانی، هویتی مرکب 
داش��ت؛ هم روحانی، هم انقالبی، هم توس��عه گرا، هم عمل گرا و هم 
سیاس��ت مدار بود، ترکی��ب همه اینها. با توجه ب��ه ویژگی هایی که 
جامعه سیاس��ی ایران دارد، این ش��خصیت نقش��ی کلی��دی در این 
مختصات سیاس��ی پیدا  کرد که منظورم از جامعه سیاس��ی ایران، 
بخش رس��می آن یعنی حکومت است؛ در این بخش دو جنبه وجود 
دارد؛ یکی اینکه حکومت می خواهد نماینده مردم باش��د که همان 
وج��ه دموکراتیک و جمهوری حکومت اس��ت، اما بخش دیگر به 
این چیزها بدبین اس��ت و با حاکمی��ت قانون و حاکمیت رأی مردم 
مش��کل دارد. در چنین وضعیت سیاس��ی ای، آقای هاش��می با آن 
هویت و ش��خصیت مرکب، نقش لُوالیی میان دو طرف حکومت را 
بازی می کند؛ او با این ویژگی هایی که داشت اجازه نداد جمهوری 
اس��المی ب��ه حکومت اس��المی تبدیل ش��ود، به وی��ژه در دوران 
احمدی نژاد که جریان ضد توسعه و جریان مخالف جمهوریت قوی 
ش��ده بود، او ط��رف مردم و جمهوریت را گرفت؛ این کار بس��یار 
مهمی بود که هاشمی رفس��نجانی از عهده آن برآمد، یک روحانی 
ص��رف روحانی ب��ودن ی��ا اس��تاد دانش��گاه به عن��وان ص��رف 

دانشگاهی بودن نمی تواند این نقش را ایفا کند. 
او اصل انقالب بود

روزنامه اعتماد با توصیفی از ش��خصیت رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نوش��ت: جسارتی که ایشان در سال های پایانی عمر 
خود داش��تند مخصوص دوران جوانی انسان است. معموال افراد در 
دهه هش��تم و نهم زندگی شان به سن محافظه کاری و پرهیز از خطر 
می رس��ند اما ایش��ان در دهه آخر از این لحاظ از جوانان هم جدی تر 
وارد ش��دند و اص��ال به فک��ر خطراتی که ممکن بود ب��رای خود و 
خانواده شان به وجود بیاد، نبود و آن رسالتی که برای آگاهی جوانان 
ما داشتند را به بهترین نحو انجام دادند. در طول این سال ها به ویژه 
س��ال های پایان عمر ایشان فشارها و بداخالقی هایی اتفاق افتاد که 
قابل مقایس��ه با هیچ یک از اعضای کادر رهبری انقالب نبود و به 
گمان من مظلومیت ایش��ان از ش��هید بهش��تی هم بیشتر بود. فقدان 
ایش��ان در کنار همه مسائل و مش��کالتی که برای ما مردم، ایران و 
انقالب ایجاد خواهد کرد این امید را به همه ما خواهد داد که جامعه 
ایران و تمدن ایران زاینده و پویا اس��ت و در ش��خصیت ها نمی ماند. 
مردم زنده هس��تند و امید دارند. ما هم امیدواریم این ضایعه با افراد 
دیگر و جریان های اجتماعی قدرتمند تا حدی جبران شود. اما آنچه 
در این یک روز پس از فوت هاش��می به ش��کل عجیبی بروز کرده 
این اس��ت که امروز کس��انی که تریبون دارند اما میانه ای با انقالب 
نداش��تند میداندار شده اند و می گویند که خوشبختانه آقای هاشمی 
به انقالب وفادار بود. به این افراد باید گفت هاش��می اصل انقالب و 
نظام بود، معیار و ش��اقول دوری و نزدیکی به انقالب اس��ت و شما 
باید خود را با هاشمی تنظیم کنید که ببینید در خط انقالب هستید یا 
ن��ه. هاش��می اصل انقالب اس��ت و کس��ان دیگر هس��تند که باید 

وفاداری شان را اثبات کنند تا مردم از آنها قبول کنند. 
کاش با او مهربان تر بودیم

صدا و س��یما در برنامه های مختلف پذیرای شماری از چهره های 
منتقد و مخالف هاشمی بود. در یکی از شبکه ها حسین صفار هرندی 
سردبیر سابق کیهان و وزیر دولت احمدی نژاد حاضر شد در شبکه 
دیگر احمد توکلی که زمانی رقیب انتخاباتی ایش��ان بود. در اتفاق 
جال��ب احم��د توکلی یک��ی از منتقدین سیاس��ی آیت اله هاش��می 
رفسنجانی در برنامه زنده شبکه یک، حین سخن درباره او گریست. 
توکلی که سخنانش بار احساسی و عاطفی به خود گرفته بود گفت: 
امروز نباید کسی از بیان خوبی ها و خدمات هاشمی خجالت بکشد. 
نکت��ه جال��ب در گفت و گوی مجری با توکل��ی این عبارت بود که 

تاکید کردند که کاش با وی مهربان تر رفتار می کردیم. 

 حاال که هاشمی نیست برنامه پخش می کنید
 حجت االسالم ناطق نوری با حضور در ویژه برنامه شبکه یک به 
مناسبت درگذشت آیت اله هاشمی گفت: مردم ما هنوز شوکه و داغ 
هستند؛ فقدان آقای هاشمی را هر چه بگذرد بیشتر احساس می کنند. 
گزیده س��خنان ناطق نوری در زیر می آید: عده ای انتقاد می کنند اما 
تحمل پذیرفتن انتقاد را ندارند. مرحوم هاش��می در کش��ور ما جزء 
مع��دود افرادی بود که از این ظرفیت برخوردار بود. واقعا گاهی من 
از ظرفیت زیاد ایشان خلقم تنگ می شد. ظرفیت او عجیب بود. وی 
افزود: چرا مردم برای درگذش��ت یک روحانی با تمام هجمه ای که 
س��الیان س��ال اس��ت علیه روحانیون وجود دارد تا این حد ناراحت 
می ش��وند؟ ب��ه خاطر خصوصیات اخالقی و مدیریت��ی او در دوران 
زندگیش بود. هرچه بگذرد فقدان هاش��می بیشتر احساس می شود. 
آزادگ��ی، صریح الهجه بودن و صبوری دلیل این محبوبیت اس��ت. 
وقتی اخالق از جامعه رخ بربندد، خدا کم ش��ود و ایمان سست شود، 
همین می ش��ود. ما مرده پرس��تیم. وقتی دیش��ب رفتم و چهره  آقای 
هاش��می را دیدم بی اختیار نتوانس��تم خودم را نگ��ه دارم چون تمام 
بی مهری ها، توهین ها، تهمت ها و کژاندیشی ها را که گروهی نسبت 
به ایش��ان روا داش��تند لحظه ای در ذهنم مرور شد. من واژه نفوذی را 
زی��اد قبول ن��دارم. خودمانی��م. چرا فرافکنی کنی��م؟ با تنگ نظری 
نمی توانیم کش��ور را اداره کنیم. هاش��می تا بود این همه صحبت ها 
کردند، حاال تجلیل می کنیم. صدا و سیما در شش شبکه هم از هاشمی 

بگوید بسیار خوب است اما او رفت. تا هستیم قدر هم را بدانیم. 
پیاده و سواره اش بلند قامت بود

 احمد ش��یرزاد از فعاالن سیاس��ی اصالح طلب در روزنامه  آرمان  
نوشت: آیت اله اکبر هاشمی رفسنجانی را با هر معیاری که بسنجیم 
شخصیتی بزرگ بود، یک سیاستمدار بزرگ، یک روحانی بزرگ، 
ی��ک خطیب و گوینده ب��زرگ و یک فعال اجتماعی بزرگ، چه در 
زمانی که در قدرت بود و چه در زمانی که از قدرت پیاده ش��د. در 
واقع س��واره و پیاده، بلند قامت بود. حتی زمانی که از اس��ب قدرت 
پایین آمد نیز از بس��یاری از رقبای سیاس��ی خود بلند قامت تر بود. 
ای��ن بلن��د قامتی چن��ان بود ک��ه هم��واره در انبوه غب��ار فتنه ها و 
آش��وب های اجتماعی و سیاسی چهره ایش��ان دیده می شد. آیت اله 
هاش��می ب��ه عنوان یک نظریه پرداز سیاس��ی و ی��ک صاحب نظر 
سیاس��ی شجاعت ویژه ای داشت. ایشان با مقتضیات روز و با منافع 
جامع��ه و م��ردم زندگی می ک��رد و خود را داعی��ه دار دفاع از مردم 
می دانس��ت. به عنوان نمونه بعد از هش��ت س��ال جنگ و مدیریت 
مقتدران��ه آن وقت��ی منافع ملی ایران ایجاب ک��رد از جنگ فاصله 
بگیرد، با ش��جاعت تمام پش��ت س��ر این ایده ایستاد و سعی کرد که 

مدیریت صحنه را به سمت منافع مردم ایران ببرد. 
هاشمی دشمنی بیشتر را نمی خواست

یک اس��تاد دانشگاه در گفت وگو با روزنامه ایران گفت: هاشمی 
می خواس��ت دامنه دش��منی با آمریکا از آن سطحی که بود، بیشتر 
نش��ود. ص��ادق زیباکالم گفت: درک آقای هاش��می از سیاس��ت 
جهانی طی هش��ت س��ال دوره ریاست جمهوری اش بیش از آن که 
مبتنی بر نگاه ایدئولوژیک باش��د، ب��ر واقعیات عرصه بین المللی 
مبتنی بود. از این رو در دوره ایش��ان تالش گس��ترده ای بر اساس 
انعطاف پذیری و جهت گیری های مصلحت گرایانه صورت گرفت 
ت��ا ای��ران از انزوای سیاس��ی بیرون آید و تا س��طح یک کش��ور 
اس��المی مقتدر در عرصه جهانی ارتقا یابد. آقای هاش��می نوعی 
محاس��به گری مبتنی بر عقالنیت را در عرصه سیاست خارجی در 
پی��ش گرفت��ه بود و ای��ن نگاه به ویژه بعد از جن��گ ایران و عراق 
جدی تر شد.  هاشمی اعتقاد داشت که اگر جنگ بنا بر ضروریاتی 
ص��ورت گرفته حاال دیگر دلیلی وجود ن��دارد که ایران همچنان با 
دنیا سر خصم و دشمنی داشته باشد. تالش ایشان در زمینه کاستن 

از دشمنی ها به خصوص نسبت به غرب و اروپا پررنگ بود. 

 ادعاهایی تازه درباره ایران
خبرگزاری رویترز مدعی شده است که به گزارش محرمانه دست 
یافت��ه که نش��ان می دهد  ب��ان کی مون  دبیر کل س��ازمان ملل متحد 
نگرانی خود را نسبت به نقض تحریم های شورای امنیت توسط ایران 
اعالم کرده اس��ت. شورای امنیت س��ازمان ملل علیه برخی گروه ها 
مانند حزب اله لبنان و حوثی ها در یمن تحریم هایی اعمال کرده است 
که به موجب آنها هیچ کش��وری نباید اس��لحه در اختیار این گروه ها 
ق��رار ده��د. بر اس��اس این گ��زارش دبیر کل س��ازمان ملل از نقض 
احتمال��ی ای��ن تحریم ها توس��ط ایران اع��الم نگرانی کرده اس��ت. 
بان کی مون در این گزارش نوش��ته اس��ت: حس��ن نصراله دبیر کل 
حزب اله لبنان، ۲۴ ژوئن ۲۰۱٦ در سخنانی که از شبکه تلویزیونی 
المنار پخش ش��ده، اعالم کرد که بودجه حزب اله، حقوق و هزینه ها، 
تسلیحات و موشک ها، همه و همه از جمهوری اسالمی ایران تامین 
می ش��ود. بان کی مون می افزاید: من به ش��دت نگران این اظهارات 
هستم که نشانگر انتقال تسلیحات از ایران برای حزب اله لبنان است 

و این اقدام می تواند مغایر با قطعنامه شورای امنیت باشد. 
برقعه در مراکش ممنوع شد

مراک��ش تولید و خرید و فروش برقعه )روبند( را به دالیل امنیتی 
ممنوع کرد. وزارت کش��ور مراکش دستور داد برقعه ممنوع شود و 
این ممنوعیت طی چند روز آینده اجرایی خواهد ش��د. در شبکه های 
اجتماعی در مراکش اس��نادی به امضای مقامات محلی منتشر شده 
که به طور رس��می از مغازه داران خواس��ته طی ۴۸ س��اعت آینده 
ف��روش برقعه را متوق��ف کنند. یک مقام بلندپایه وزارت کش��ور 
مراکش به رسانه ها گفته است: ما دست به ممنوعیت کامل واردات، 
تولید و فروش این پوشش در همه شهرهای مراکش زده ایم. براساس 
این گزارش از آنجا که مجرمین در مراکش برای انجام جرایمشان از 

این پوشش استفاده کردند به دالیل امنیتی ممنوع شده است.
 هاشمی مظلوم تر از بهشتی بود

روزنامه جمهوری اسالمی نوش��ت: آیت اله هاشمی رفسنجانی، 
م��رد بحران ها بود و در تم��ام دوران مبارزه با طاغوت و خدمت به 
انقالب و نظام و مردم، از آزمایش ها سربلند بیرون آمد. عده ای او 
را به دلیل صراحت لهجه و ش��فافیت در بیان مواضع آماج حمالت 
ناجوانمردان��ه ق��رار دادند ولی تهمت ها هرگز او را از مس��یری که 
انتخاب کرده بود، باز نداش��ت. ش��هید مظلوم آیت اله بهش��تی به 
آیت اله هاش��می رفس��نجانی گفته بود مظلومیت به س��راغ تو هم 
خواهد آمد و دیدیم که آمد. اگر بهش��تی آماج حمالت منافقین و 
دش��منان بود، هاش��می رفس��نجانی عالوه بر منافقین و دش��منان، 
زخم هایی از دوس��تان نادان نیز بر تن داش��ت و با همین زخم ها از 

میان ما رفت. این، یعنی مظلومیتی بیشتر از مظلومیت بهشتی. 
آرزوی آیت اهلل هاشمی در ساعات پایانی عمر

وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی گفت: آیت اهلل هاشمی 
رفس��نجانی برای خدم��ت به مردم، هیچ تفاوتی بی��ن روز آغاز و 
پایانی عمرشان وجود نداشت. دکتر سید حسن هاشمي  گفت: آیت 
اهلل هاش��می رفس��نجانی برای مردم عزیز و ش��ریف ای��ران، چهره 
ش��ناخته ش��ده ای بودند؛ ش��اید دلیلش این باش��د که تمام زندگی 
ایش��ان، ص��رف خدمت ب��ه مردم، مب��ارزه و تالش ب��رای احیای 
ارزش ه��ای اس��المی و اخالق��ی، آزادی های ف��ردی و اجتماعی، 
ارتقای معیشت مردم و استقالل کشور شد.وی که در آخرین روز 
حیات آیت اهلل هاش��می همراه وی بود، گفت: چند س��اعت قبل از 
ف��وت آی��ت اهلل ب��ا ایش��ان جلس��ه داش��تم. در آن جلس��ه گفتند، 
آرزوی شان س��اختن کشور، آرامش مردم، پیشگیری از دو قطبی 
ش��دن و تنازعاتی است که همیش��ه برای استقالل و پیشرفت یک 
کش��ور چون سمی مهلک عمل می کند. اینها سخنان فردی بود که 

در دشمن شناسی نمره فوق العاده ای داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمري�کا در اظهارات�ی مش�ابه 
همتای خود در کاخ سفید آيت اله 
هاش�می رفس�نجانی را ف�ردی 
برجسته در تاريخ ايران خواند و 
درگذش�ت وی را به خانواده اش 

تسلیت گفت. 
جان کربی در نشست خبری خود 
گفت: آیت اله هاش��می رفسنجانی 
رئیس جمهور پیشین ایران چهره ای 
برجسته در تاریخ جمهوری اسالمی 
بود و ما تاسف و تسلیت خود را از 
درگذش��ت وی ب��ه خان��واده و 
عزیزانش اعالم می کنیم؛ اما تاریخ 
پیچیده اس��ت و ما نمی خواهیم که 
درباره تاریخ بحث کنیم. از نظر من 
برای ما ارزش��مند نیست که امروز 
بخواهیم نس��بت به تاثیر مرگ وی 
بر سیاس��ت داخلی ایران و احتمال 
تاثیرگ��ذاری آن ب��ر این کش��ور 
پیش بینی داشته باشیم. ما به خانواده 

و عزیزان��ش تس��لیت می گوییم و 
تاریخ پیچیده وی هر چه باشد، شما 
همچنان با خانواده ای مواجه هستید 
که غمگین اس��ت و عزی��زی را از 
دست داد؛ بنابراین کار مناسب برای 
ما این اس��ت که حس کنونی مان را 
به خان��واده ای ک��ه در حال حاضر 

اندوهناک است، ابراز کنیم. 
کربی در پاسخ به سئوالی درباره 
موضع آیت اله رفسنجانی در گذشته 
که خالف آمریکا بوده است، اظهار 
ک��رد: آیا ما باید خان��واده و عزیزان 
وی را ب��ه دلیل آنچه رئیس جمهور 
پیش��ین ایران انجام داده و ما دوست 
نداشته ایم، مسئول بدانیم. این مرد از 
دنیا رفت و ما به خانواده اش تسلیت 
گفتی��م. ما پیش از این نیز زمانی که 
فی��دل کاس��ترو ف��وت ک��رد، کار 
مش��ابهی انجام دادیم. بدون ش��ک 
اگ��ر در آین��ده نیز ف��رد دیگری با 
داش��تن سوابق مش��ابه و اقدامات، 

تصمیمات، سیاس��ت ها و اظهارات 
که تاییدش نمی کنی��م از دنیا برود، 
باز ه��م خانواده ای وج��ود دارد که 
عزادار اس��ت. تاکید می کنم که ما 
نیازی نیس��ت کاری بیش��تر از این 
انج��ام دهیم. ما تس��لیت خ��ود را و 
دعایمان را به این خانواده رساندیم و 

این کار مناسبی است. 
وی در پاس��خ به س��ئوالی درباره 

خبری که از سوی دو دیپلمات ارشد 
مبن��ی بر موافقت ایران و گروه ۵+۱ 
ب��رای انتق��ال ۱۱٦ متری��ک ت��ن 
اورانیوم طبیعی به ایران منتشر شد، 
گف��ت: همان طور ک��ه می دانید من 
نمی توانم درباره پیشنهادات خاصی 
ک��ه مرب��وط ب��ه محرمان��ه بودن 
کارگروه خرید اس��ت صحبت کنم. 
در این زمینه محدودیت وجود دارد. 
بعالوه برنامه جامع اقدام مشترک به 
ایران اجازه واردات اورانیوم طبیعی 
را می ده��د و چنی��ن نقل و انتقاالتی 
همواره از طریق پروسه کارگروه و 
طبق توافق است. وی افزود: اورانیوم 
طبیعی یک کاالیی است که در سطح 
بین الملل معامله می شود و ایران نیز 
طبق محدودیت های تعیین ش��ده در 
برجام می توان��د از اورانیوم طبیعی 
اس��تفاده کند. طبق این توافق ایران 
هیچ ممنوعیتی برای تهیه اورانیوم به 

طور طبیعی ندارد. 

تسلیت وزارت خارجه آمریکا به خانواده آیت اله هاشمی رفسنجانی


